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REGULAMIN SPRZEDAŻY BILETÓW NA KWIETNIOWE SEANSE KINA KOBIET 

W SIECI KIN HELIOS S.A. 

 

WSTĘP 

 

1. Przed przystąpieniem do zakupu biletu na kwietniowy seans Kina Kobiet w kasie kina należy zapoznać 

się z niniejszym Regulaminem, dostępnym również na stronie internetowej www.helios.pl   

 

2. Zakup biletu oznacza akceptację regulaminu. 

  

3. Organizatorem cyklu seansów Kina Kobiet jest spółka Helios Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi (90-

418) przy Al. Kościuszki 17, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi XX 

Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000005092, REGON 

471544933, NIP 725-14-82-632 i kapitale zakładowym w pełni opłaconym w wysokości 1.021.346,40 

PLN.  

 

POSTANOWIENIA SZCZEGÓŁOWE  

 

4. Kwietniowe seanse Kina Kobiet obejmują projekcje filmów: „Smak Curry” oraz „Masz talent”. 

 

5. Helios zapewnia uczestniczkom seansów Kina Kobiet upominki (prezenty), którymi są figi dołączane 

do pierwszych zakupionych 100 lub 150 biletów zakupionych na każdy kwietniowy seans Kina Kobiet. 

Ilość prezentów jest przypisana do każdego kina, w ten sposób, że obejmuje: 

 

 pierwszych 100 zakupionych biletów w kinach: w Bełchatowie, Bydgoszczy, Gdańsku, Gnieźnie, 

Gorzowie WLK, Kędzierzynie Koźlu, Koninie, Nowym Sączu, Piotrkowie Trybunalskim, Płocku, 

Radomiu, Rzeszowie (oba kina), Szczecinie (oba kina), Tczewie i Wrocławiu, 

 pierwszych 150 pierwszych biletów w pozostałych kinach 

 

6. Bilety na seans kwietniowy z filmem „Smak curry” można kupić od 21 marca od godziny 09:00 w 

kasie każdego z kin. Do pierwszych 100 lub 150 biletów (w zależności od kina) będzie dołączany 

prezent. 

 

7. Bilety, do których dołączany jest prezent, nie podlegają zwrotowi. Do biletów zakupionych przez 

Internet prezent nie jest dołączany. 

 

8. Bilety na seans kwietniowy z filmem „Masz talent” można kupić od 11 kwietnia od godziny 09:00 w 

kasie każdego z kin. Do pierwszych 100 lub 150 biletów (w zależności od kina) będzie dołączany 

prezent.  

 

9. Bilety, do których dołączany jest prezent, nie podlegają zwrotowi. Do biletów zakupionych przez 

Internet prezent nie jest dołączany. 

 

10. Każdy uczestnik ma prawo wybrać bilet z prezentem lub bez dołączonego prezentu. 

 

11. Bilety, do których dołączany jest prezent mają nazwę Kino Kobiet 15. W momencie, gdy kino rozda 

wszystkie prezenty przeznaczone na dany seans, oznaczenie biletów w systemie kasowym zostanie 

zmienione na nazwę Kobieta lat 16.  

 

12. Regulamin jest udostępniony na stronie internetowej www.helios.pl w formie, która umożliwia jego 

pobranie, utrwalenie i wydrukowanie. 

 

http://www.helios.pl/regulamin_sprzedazy/
http://www.helios.pl/


2 

 

13. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu wyłącznie z przyczyn istotnych, wynikających 

z uzasadnionych obiektywnie okoliczności, jednakże na zasadach nie pogorszających sytuacji prawnej 

i faktycznej Uczestników. O planowanej zmianie Helios poinformuje z 14-dniowym wyprzedzeniem, 

zamieszczając ją na stronie Serwisu w miejscu widocznym dla Kupującego przed złożeniem 

zamówienia, przy czym do zamówień złożonych przed dniem wejścia w życie zmian, zastosowania 

mają postanowienia dotychczasowe, chyba, że Kupujący wyrazi na piśmie zgodę na zastosowanie 

wobec niego nowych postanowień. 

 


